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  ناسيوناليسم، 
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∗∗∗∗حميد احمدي
  

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران علوم سياسيگروه  استاد

  اهللا فاضلي حبيب
  كارشناسي ارشد علوم سياسي

  )15/5/86 :تاريخ تصويب  – 17/1/86: تاريخ دريافت(

  

   :چكيده

اي هويتي را  ع اساسي در باب ناسيوناليسم به عنوان داعيهاستدالل كلي اين مقاله دو موضو
 دو نوع ناسيوناليسم كالسيك و مدرن، پندار متمايز كردنكوشد با  كه مي گيرد، نخست آن دربرمي

دوستي را  عنوان مولود مدرنيسم و روشنگري را رد كرده و حس ناسيوناليستي يا ميهن ناسيوناليسم به
د و از طرفي ديگر ادعاي ايدئولوژي بودن ناسيوناليسم را نپذيرفته و آن به طول تاريخ بشر تسري ده

داند كه تجلي نهايي آن  تنها بخشي از نظام ارزشي جوامع مي»  و عمل انديشه«ي  عنوان نظريه را به
اين نوع چينش ناسيوناليسم در كنار ساير . باشد هاي هر نظام ارزشي مي بسته به نوع چينش گزاره

عث شده تا اين نظريه دستمايه جهانگشايي و جنگهاي جهاني گردد و رهبراني مانند  باهاارزش
موسوليني و هيتلر نمايندگان آن به حساب آيند، در حالي كه رهبراني مانند ماندال، سوكارنو و 

اين مقاله درصدد آن است تا بيان كند  .اند آور رهايي و استقالل گرديده مصدق با اين انديشه پيام
 ملت ها از دست نرفته بلكه شواهد -شدن نه تنها اعتبار ناسيوناليسم و دولت  رغم فرآيند جهاني علي

ايم تا نوع نگاه به  با اين اوصاف كوشيده .كند و قراين فراواني بر اعتبار دايمي آنها حكايت مي
  .ي نماييمگير  پي20 و 19ملت را در بخشي از نظريه اجتماعي و فلسفي قرن -ناسيوناليسم و دولت 

  
  :      واژگان كليدي

  فردريك ليست -  گلنر–  ايران–  هويت–  ايدئولوژي–ناسيوناليسم 

                                                           
                                    66409595Email: hahmadi@ut.ac.ir: اكسنويسنده مسئول               ف* 

 .از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدشده براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر 
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  پيشگفتار

 نيز دانست،  هاي معنابخش توان عصر ايدئولوژي با اندكي تأمل عصر مدرن را مي
د ناهاند و توانست در قرن بيستم تجلي نمودهبه ويژه هاي متنوعي كه در عصر مدرن  ايدئولوژي

مانند  ها را برانگيزانند در تمام طول تاريخ شناخته و ناشناخته بشر بي ي خيال توده قوه
  .دننماي مي

ترين مهماز ... نازيسم، فاشيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم، مائويسم، استالينيسم و
آل  د كه با نقد و رد وضع موجود وضعيت ايدهنباش هاي بانفوذ جهان معاصر مي ايدئولوژي

ها به حدي بوده كه گاه  ايدئولوژياي اين   قدرت تأثيرگذاري توده.نداهكرد مطلوبي را تصوير مي
  .اند هاي پيامبران قابل قياس دانسته  مانند كمونيسم را فقط با تأثير آموزه ييتأثير ايدئولوژ

با تمام اين اوصاف بشر سرگردان عصر مدرن هر اندازه كه به تكامل و بلوغ فكري 
كه ماركس آن را آگاهي كاذب آن گونه ها را  تر گشته است توان فرارفت از ايدئولوژي نزديك

پايان «ي تحوالت فكري بشر  دانست بيشتر يافته است و امروزه بسياري با مشاهده مي
  . اند ها را اعالم نموده تر پايان تاريخ مصرف ايدئولوژي و يا به عبارت درست» ها ايدئولوژي

به بشر در » بخشي هويت«ها و  به  جهان انسان» معنابخشي«ها  ي تمام ايدئولوژيويژگي نهاي
ها معنابخشي و كسب آرامش  علت جذابيت ايدئولوژيترين مهم و استجستجوي هويت 

باشد و بعد از آن است كه عاشقان و معتقدان به خود را براي آفريدن وضع  ماحصل آن مي
 كه بسياري استوجود همين نياز هويتي در بشر . نمايد يمطلوب دعوت به جانفشاني و ايثار م

  .دانند  به نيازهاي بشري و الزامات آن مييتوجه ها را بي نظريه پايان ايدئولوژي
هاي  ها و جستجوگر حصارها و دام به درستي كه بشر گريزان از دام حصارها و ايدئولوژي

ئولوژي در هر عصري متنوع و ديگريست، هرچند ممكن است شكل و حيطه ديوارهاي هر ايد
  .ست متفاوت باشد اما ماهيت ارزشي و دستوري و در نهايت معنابخش آن باقي

هاي هويتي رهايي يابند و اين وادي  ند از دغدغهاهنتوانستهيچ گاه ها  به راستي چرا انسان
  پردغدغه را ترك گويند؟

هاي درگير مسايل  ها و فلسفه وهشژپرسش ساده شده فوق سازمان بخش بسياري از پ
رسد كه بشر ذاتاً   به نظر مي.است، و البته بحث ما در اين جا مربوط به آن نيستجهان انساني 

هاي   اما در هر عصري و متأثر از ايدئولوژيدارد،ديگري ن گونه هويت جز هويتي بشري هيچ
  .به خود هويت بخشيده است... بانفوذ در چارچوب طبقه، كاست، قوم، ملت، امت و

عرصه مهم ترين بخش   به تنهايي و يا در كنار ساير عوامل هويت(Nation)بدون شك ملت
و انقالب ) 1648(معاهده وستفاليا . باشد بخشي در جهان مدرن و حتي پيشامدرن مي هويت

اند و به  هاي پيشامدرن دانسته هاي ملت هاي مدرن بر شانه  ملت-ي زايش دولت  فرانسه را نقطه
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ساز بشري و مانعي بزرگ  ترين انديشه هويتيوناليسم طي چهار قرن گذشته مهمدرستي كه ناس
ها را به تعديل و  گرايانه بوده و اصالت اين ايدئولوژي هاي افراطي و جهان در مقابل ايدئولوژي
  )229-228،صص1383ماتيل،.(واكنش واداشته است

 حساب آورد؟ پاسخ به اين پرسش به» ها ايدئولوژي«توان در شمار  اما آيا ناسيوناليسم را مي
ها و انحصار  به تنهايي در پي برانگيختن تودههيچ گاه از آن جهت منفي است كه ناسيوناليسم 

حالت تنها بخشي از نظام ارزشي مهم ترين ي يك جامعه نبوده است و در ارزش هانظام 
پرستي يكي از عنوان مثال ناسيوناليسم در كنار كيش شخصيت و نژاد به. جامعه بوده است

مساوي با ناسيوناليسم نبوده و گاه هيچاجزاي نظام ارزشي نازيسم هيتلر بوده است و نازيسم 
اي است از دموكراسي، ليبراليسم و   نيز به همين روال مجموعه نظام ارزشي آمريكايي. نيست

  .ناسيوناليسم
ي ناسيوناليسم را  انهگراي در اين نظام ارزشي گرايش فردگرايانه ليبراليسم تماياالت جمع

  )32ص ،1378 كاتم،.(هايي همانند نازيسم گشته است شتعديل كرده و مانع بروز جنب

گيرد سازندگي را ميسر  ي فردي مورد توجه قرار ميهاارزشناسيوناليسم آنگاه كه با  
  .گرايي سقوط خواهد كرد خواهد ساخت در غير اين صورت به دام افراط

هاي سياسي بر اصول كلي فلسفه تكيه دارند، گرچه اين ارتباط گاه  به طور كلي ايدئولوژي
روشن و مشهود است و گاه مبهم و پوشيده، اما در حركت از امور انتزاعي و فلسفي به سمت 

ها آن را  يابند و مبلغان ايدئولوژي آفريني بيشتري مي ها مجال نقش ها، توده عينيتِ  عملي برنامه
اي  گونهناسيوناليسم به. دارند ي سياسي به مخاطبان عرضه مي ركهبه صورت رژيم حقيقت و مح

شود و اين نشان از آن  هاي سياسي از چپ تا راست ميانه يافت مي در تمام نقاط ايدئولوژي
  . خاص است تر از يك ايدئولوژي تر و مبهم دارد كه ناسيوناليسم چيزي عام

ست كه به دنبال ايجاد يا تقويت طور كلي يك نهضت انديشه و عمل ا ناسيوناليسم به
اي دارد، خود را تقريباً  در بين مردم است و از جهت ايدئولوژيك وضع آشفته» احساس ملي«

  )229 ماتيل،( . نيست آورد، اما خود يك ايدئولوژي ها درمي به كابينِ تمام ايدئولوژي
هاي  ن ايدئولوژي مهمي مانند كمونيسم و سر برآورد طلبانه در ايدئولوژي تحوالت اصالح

چيزي نيست جز كنش ... جديدي مانند كمونيسم روسي، كمونيسم چيني، كمونيسم كوبايي و
  .پندار كمونيسم در مقابل واقعيت ناسيوناليسم
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  ملت و معماي هويت ملي -1

عنوان عنصري  ها هنوز اهميت دارند؟ از ملت به  ملت-ملت چيست؟ و چرا دولت 
متفاوتي از ازلي پنداشتن آن تا كامالً اعتباري و تصنعي دانستن بخش تعاريف و تفاسير  هويت

آن داده شده است و امروزه دعواهاي نظري پيرامون صرفاً مدرن و يا داراي قدمت كهن و 
  .از پويايي خاص برخوردار است» ملت«پيشامدرن پنداشتن 

 خود را متمايز از كند كه المعارف راتلج در تعريفي ملت را گروهي از مردم معرفي مي دايره
 .ندهستشمارند و خواستار حاكميت بر سرنوشت خويش  ها يا جوامع مي گروه ساير

)vol6,p.652،craig(  

اي به اين پديده دارد و  نگاه ويژه» ملت چيست؟«ي معروف خود  ارنست رنان در رساله
رسي پنج رنان با بر. داند ي باهم بودن و ماندن مي ملت را حاصل ميراث مشترك و اراده

ارنست رنان در نظر به دليل اهميت . نمايد ي معروف تشكيل ملت به ترتيب آنها را رد مي نظريه
  .نماييم هاي او اشاراتي مي مباحث مربوط به ملت به نظرات ورديه

 تقسيمات با منسوخ شدنداشت   كه بيان ميمخالف بودنژاد   ي آلماني نظريهبا  رنان -1
 مبناي د تنها عنصر استوار نژاد هر قومي دايمي است و باياكنون ...فئودالي، امپراطوري و
يافت تا نژاد ژرمن را حتي   اين چنين بود كه دولت آلمان مشروعيت مي.تشكيل ملت قرار گيرد

  )99،ص1375رنان در فوالدوند،.(اگر خود نخواهند گردهم آورد
نستند و به شدت متأثر دا  عامل نژادي را در تشكيل يك  ملت و دولت اساسي مينازي ها

 تقليل (Race)ها به يك فرمول ساده يعني نژاد  از رومانتيسيسم قرن نوزدهم همه پيچيدگي
  )52 ص ،1354بهزادي،( .يافت مي

توان در ذيل نظريات نژادي دانست، هيتلر معتقد بود كه  نظرات هيتلر و حتي ويلسون را مي
ي مرگبار آريايي و يهودي نبوده  ي جز مبارزهتنها نژاد نورديك منشأ تمدن بوده و تاريخ چيز

  .است
ر فرانسوي به فگذاران آن دو ن فته است ولي پايهمكتب نژادي به مكتب آلماني شهرت يا

هاي گوبينو و واشر دوالپوژ بودند و بعدها توسط چمبرلن انگليسي كه تابعيت آلماني نام
  .گرفت در آلمان تبليغ و ترويج شد

ي براي تشكيل ملت دانست و بيان مي داشت اساساً نژاد خالص و واحد رنان نژاد را ناكاف
داراي تاريخ باشد و از طرفي هم بررسي نژاد و تحول آنها در  مفهومي موهوم و ناياب مي

  )18همان،( .اهميت است و در سياست جايگاهي ندارد

-1814(ته دانستند، فيخ اي آن را بنيان ملت مي  زبان نيز عنصر ديگري بود كه عده-2
معتقد بود افرادي كه داراي زبان واحدي هستند يك ملت محسوب مي شوند و جوهره ) 1762
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داشت كه زبان ممكن است  رنان در رد مبنا قرار گرفتن زبان بيان مي. ملت زبان مشترك است
توان فراتر از زباني خاص و در  كند و مي ما را به اتحاد فراخواند اما مجبور به اين كار نمي

  .اردوي پهناور بشريت استنشاق كرد
اند اما رنان آن را ناكافي براي تشكيل ملت   دين را نيز يكي از عناصر مليت دانسته-3

. شود چرا كه دين و مذهب امري فردي شده است و به وجدان هر كسي مربوط مي. داند مي
 را  بيان شده و تحوالت صورت گرفته دو قرن گذشته1882سخنراني رنان در مارس 

 -هاي متعددي از مبنا قرار گرفتن دين جهت تشكيل دولت  گيرد چرا كه امروز مثال دربرنمي
  .باشند هاي بارز اين مدعا مي مثال... ملت وجود دارد، پاكستان، بنگالدش، اسرائيل و

كند ولي براي  دارد كه اشتراك منافع و مصالح پيوندي محكم ايجاد مي  رنان بيان مي-4
في نيست چرا كه ملت فراتر از منافع مادي امري عاطفي نيز هست و در آن واحد ايجاد ملت كا

  .كند شك اتحاديه گمركي ميهن ايجاد نمي هم تن است و هم جان، بي
يابد، هرچند آن را  عنوان عنصري از ملت درمي  رنان اهميت جغرافيا و سرزمين را به-5

  .داند سازي مي ناكافي براي ملت
اي از عناصر ذكر شده با يادآوري گذشته و تالش براي  را مجموعهت در نهايت رنان مل

ورزد  ي هستي ملت تأكيد مي  و بر رأي همگان جهت ادامهكند زيستن در كنار هم قلمداد مي
  . كه حيات فرد مساوي خواست دائم وي به ادامه زندگي استĤن گونه هم

بر هويت ملي، ملت و پويايي د آندرسون كه نآنتوني اسميت در كنار متفكران ديگر مان
  :استاي از ملت  كنند داراي تعريف ويژه ها تأكيد مي ملت

اند و اعضاي آن داراي  ست از يك جمعيت انساني كه به اين اسم ناميده شده املت عبارت
هاي تاريخي، فرهنگ عمومي، اقتصاد و حقوق و وظايف  ها، خاطره سرزمين تاريخي، اسطوره

  )26،ص1383احمدي،( .قانوني مشتركي هستند
توان عنوان  كند و به سختي مي هاي ملت را سست مي فقدان هر يك از عناصر فوق پايه

  .ملت را به آن خطاب كرد
توان به دو گروه ذهني و عيني تقسيم نمود كه الزم و  ها را مي طور خالصه اين ويژگي به

ملت صرفاً يك . گردد ناپذير ملت محسوب مي ملزوم يكديگرند و مفهوم ذهني جزو تفكيك
هاي جسماني و مادي نيست بلكه اين موضوع كه چگونه آنان خود را يك ملت  رشته مشخصه

  .كنند نيز حايز اهميت است تصور مي
داند كه  هر روز تكرار  پرسي مي ي يك همه ارنست رنان در همين راستا ملت را نتيجه

  .ي رواني و ذهني دارد جنبهو اساساً هويت ملي تا حدود زيادي ) 28همان،ص(شود مي
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وجدان «ي  كند و اساساً آنها به وسيله ها ايفا مي عنصر آگاهي نقش كليدي در تداوم ملت
شوند و در نهايت اين آگاهي ملي به  عنوان يك ملت بازشناخته مي آگاهي به خود به و » اخالقي

  .سازد ميكند و خودمختاري سياسي و حق حاكميت را  سرزميني خاص ارجاع پيدا مي
ها را با  هاي مساوي پنداشتن ملت به درستي كه امروزه تحقيقات متعدد باطل بودن انگاره

ها و عناصر ملت ديالكتيكي است از عناصر و تعاريف  عصر مدرن نشان داده است و ويژگي
بخش نه محصول مدرنيته حاصل  اي هويت عنوان انگاره نيز به» هويت ملي«. مدرن و پيشامدرن

به عبارتي ديگر هويت ملي به صورت يك امر ساخته شده . باشد تاريخي يك ملت ميتداوم 
(constructed)ي  كند، هويت ملي اساساً جنبه ي روايت تداوم پيدا مي  از طرق تاريخ و به واسطه

ي روايتگري ساخته و  طبيعي ندارد بلكه امري مصنوعي است كه در گذر زمان به واسطه
  .شود ي جمعي درآمده و بعد از آن تثبيت مي ه  به صورت خاطرشود و سپس پرداخته مي

ها به دوران   عمر ملت(Ethno -symbolism) نمادين -بدين ترتيب با رويكردي قومي 
  .يابدمِي هويت ملي در خاطره ي جمعي جاي ورسد  پيشامدرن مي

در يد نيز هاي جد شود و ملت هاي پيشامدرن دانسته مي در اين رويكرد ملت داراي ريشه
هاي قديمي يا ملي  ترند و شناخت ماهيت هويت هاي سرزميني قديمي حال بازسازي هويت

  )30همان،ص( .دشوميبدون در نظر گرفتن ميراث نمادين آن جوامع ممكن ن
 فرهنگي و مدني دانسته - مهم قومي   نمادين ملت داراي ويژگي-در رويكرد قومي 

انگر آن است كه ملت فقط موضوعي طبيعي نيست بلكه  فرهنگي آن بي-وجوه قومي . شود مي
كند و به اين ترتيب ورود به  ي طوالني گسترش پيدا مي از لحاظ فرهنگي در طول يك دوره

گيري يك رشته  ي ملت به فرآيند توراث و همانند سازي وابسته است و در نتيجه شكل عرصه
 مدني آن بيانگر يكي از ابعاد  ا ويژگيي دوم ي شود؛ در حالي كه جنبه باورهاي خاص پديدار مي
  . مدني است جوامع امروزي يعني جامعه

 فرهنگي تكيه دارد در حالي كه بعد مدني بر - فرهنگي بر اشتراكات زباني -بعد قومي 
  .حق مشاركت و برابري حقوق ملت تأكيد دارد و در عصرجديد مزيت بيشتري يافته است

توانند هر دو را تقويت يا متالشي كنند  نبه درگيرند، ميهاي تاريخي كه با اين دو ج روايت
  .و يا يكي را به ضرر ديگري تقويت نمايند

ي دوم قرن بيستم نظريات متفاوتي عرضه شده، در  در باب هويت ملي و اصالت آن از نيمه
پساساختارگرايان  ها ومدرن گرايان، پست ها، جهان ها، انترناسيوناليست حالي كه ماركسيست

  . دانند  قايل نيستند برخي ديگر آن را اصيل مي» هويت ملي«صالتي را براي مفهوم ا
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هايي از سوي برخي نويسندگان مانند ديويد ميلر، آنتوني اسميت،  تالش1990يدر دهه
براي احياي نقش هويت ملي و ... جان آرمسترانگ، ارنست گلنر، بنديكت آندرسون و

  )30همان،( .ناسيوناليسم صورت گرفت

 و آن را منبع ايجاد معنا و  اين دسته هويت ملي را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده
ند و دان رغم جريانات جديد جهاني هويت ملي را رو به كاهش نمي  عليامااند  خالقيت دانسته

توان از معادالت سياسي داخلي كشورها كنار   ملت را نمي- واقعيت دولت دارنداعالم مي
  .دگذار

براي تفسير شرايط كنوني يك ملت بايد به گذشته شود گفته مي نمادي -در رويكرد قومي 
توان به بهانه تحول زمانه  توجه داشت و ردپاي حال در بسياري موارد در گذشته است و نمي

  .نظر كرد از پرداختن به گذشته صرف
 است و اين (Constructivistic)گرايانه  هايي سازه ي روايت ملت و هويت ملي بر ساخته

هاي  ها را اموري طبيعي تصور كرد و آنها را با ارگانيسم دهد كه از يك سو نبايد ملت نشان مي
ها  زيستي براي افشاي آنها بود، زيرا ملت هاي زيستي يا شبه زنده مقايسه كرد و به دنبال ريشه

ي شرايط و مقتضيات  اييدهها را صرفاً ز توان ملت ي اعتباري دارند و از سوي ديگر نمي جنبه
  .هايي نوين دانست دوره مدرن قلمداد كرد و آنها را پديده

هايي  يابند و درك آنان از هويتشان براساس روايت تداوم مي» به ياد آوردن«ها با  ملت
  .شوند شود كه به وسيله خاطره برانگيخته مي ساخته مي

  

  ناسيوناليسم يا برانگيختن احساس ملي -2

سم چيست؟ شأن نظري ناسيوناليسم كدام است؟ با تحوالتي مانند جهاني شدن ناسيونالي
(globalization) كه بعضي متفكران آن گونه گرايي هست؟ يا   ملي ماندن آيا اميدي به باقي

هميل (.هاي تاريخ انديشه بررسي كرد ها و كتاب پندارند بقاياي ناسيوناليسم را بايد در موزه مي

  )304-285،صص1382فارب در توحيدفام،
در اين بخش در پي آنيم تا ناسيوناليسم و معناهاي مختلف آن را اندكي مورد تأمل قرار 

اي بنماييم و در نهايت بر اين نكته تأكيد كنيم كه نه  داده و به نظريات مهم ناسيوناليسم اشاره
ميت خود را از اه) 130-1382بشيريه،( ساز و معنابخش عنوان امري هويت تنها ناسيوناليسم به

دست نداده بلكه تحوالت در حال وقوع در عرصه جهاني حكايت از اهميت آن دارد و در 
  .دانيم هاي كالن راهگشا مي گذاري عرصه داخلي نيز رويكرد ناسيوناليستي را در سياست
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اي بس كهن در تاريخ بشري دارد و رد آن را  پرستي سابقه اگرچه وطن دوستي يا ميهن
جان خود را به تير بخشيد تا و كاري كه آرش كمانگيركرد . اساطير كهن پيگيري كردتوان تا  مي

پرستي بود تا  خطه و سرزميني كه از آن  از سر غيرت ميهن برد دورترانشهر را هرچه مرز اير
  )11ص پيشين، ماتيل،( .باشد» قوم آنها«و » آنها«تر از خطه و سرزمين  است فراخ» ما قوم«و » ما«

دوستي در اعصار ماقبل   وجود شواهد فراواني مبني بر وجود نوعي حس وطنرغم علي
سازي  ها با ساده شناسان مدرن بدون اطالع درست از تاريخ ملت اي از جامعه مدرن اما عده

هاي پيشامدرن  ي ناسيوناليسم آن را منحصر به دوران مدرن دانسته و اجتماعات يا ملت لهئمس
از سواالت مهمي كه بر اين نظريه وارد است اينكه . اند دانستهرا فاقد حس ناسيوناليستي 

ساخت؟ آيا صرفاً قدرت  هاي گسترده را چه چيزي به همديگر متصل مي اجتماعات و ملت
 نشانه هايكرد؟  مركزي براي حفظ سرزمين پهناوري همانند امپراطوري هخامنشيان كفايت مي

سرداراني  ها و عف قدرت مركزي سرزميندهند كه در لحظات ض  تاريخي نشان ميگوناگون
  .اند اند كه وفاداري خود به سرزمين، قدرت مركزي و ملت خود را حفظ كرده بوده

هاي رايج چه عنواني را بايد براي سرداران و سربازاني كه در راه سرزمين و  فارغ از بحث
دوستي  ر از عنوان وطنتوان انتخاب نمود؟ به درستي كه غي اند مي هاي ملي فداكاري كرده آرمان

  .گردد و يا به اعتبار معاصرين ناسيوناليسم عنواني ديگر تداعي نمي
براي روشن ساختن اين بحث الزم است به موضوعي اشاره گردد كه يكي از داليل چنين 

ناسيوناليسم را ويژگي عصر مدرن و انقالب حس در نظرياتي كه . ستانحراف نظري ا
 نمايند  ملت برقرار مي-بين ناسيوناليسم و دولت » اين هماني«ي داند نوع مي... روشنگري و

. باشد صورت منطقي داراي اشكال ميه اي ب ، در حالي كه ايجاد چنين رابطه)42،ص1378گيبرنا،(
باشد  اي روانشناسانه و متضمن پاسخي به  نيازهاي هويتي انسان مي ناسيوناليسم اساساً پديده

ي نهادين است كه در مقطعي خاص از تاريخ با توجه به  پديده ملت يك -در حالي كه دولت 
  .ضروريات تاريخي آفريده شده است

 19 و 18پرستي از قرن  عنوان حس ميهن بهرا ي ناسيوناليسم  با اين نگرش بسياري پديده
توان گفت كه پيش  توان به اين مساله اشاره كرد كه آيا مي در رد اين نگرش مي. نمايند آغاز مي

 ملت اسراييل هيچ حس ناسيوناليستي صهيوني وجود نداشته است؟ اگر - تشكيل دولت از
  اينگونه است پس چه چيزي منجر به پيدايش اين كشور گرديد؟

پذير و غيرقابل دفاع   ملت اين نظريه را ضربه-زدن سرنوشت ناسيوناليسم با دولت  گره
ل ايجاد تمايز بين دو نوع رفت نظري از اين مشك راه درست براي برون. ساخته است

/ باشد يكي ناسيوناليسم كالسيك يا ماقبل مدرن و ديگري ناسيوناليسم جديد  ناسيوناليسم مي
  .باشد مدرن مي
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ناسيوناليسم جديد يا ناسيوناليسم مدني كه براي پيدايش آن به بعد از انقالب فرانسه و 
فافي به تاريخ و آينده ملت  شآگاهي حامل عنصر ،شود هاي روشنگري پرداخته مي انديشه

  .قرار دارد ملت -است و در پيوند وثيقي با دولت 
باشد و  هاي ماقبل مدرن مي كه متعلق به مردمان و ملت) پرستي ميهن(ناسيوناليسم كالسيك 

  . ملت ندارد-هاي رومانتيك بيشتري است و ارتباط وثيقي با دولت  داراي جنبه
آمادگي جهت فداكاري  دوستي و  حس وطن«عي عنصر واسط و مشترك بين اين دو نو

باشد، اين ويژگي در ناسيوناليسم كالسيك ممكن   سرزمين مشخص مي»هايدر راه آرمان
هاي پادشاه، امپراطور، مذهبي خاص و مورد حمايت دولت  رمانآاست به فداكاري در راه 

  .تجلي نمايد... مركزي و
به كاوش در ناسيوناليسم مدرن و ارتباط آن نمود  با ذكر اين مقدمه كوتاه كه ضروري مي

  . ملت هاي جديد خواهيم پرداخت-با دولت 
توان براي آن تاريخي مشخص كرد و  ي تاريخي است يعني مي ناسيوناليسم يك پديده

  . نيستتحليليمفهومي » قرارداد اجتماعي«برخالف مفاهيمي مانند 
  : استي ناسيوناليسم معناهاي مختلفي ذكر شده براي واژه

  )پرستي ميهن(اي احساس وفاداري به ملتي خاص   گونه-
در به ويژه  در مورد مشي و سياست، تمايل به رعايت منافع ملت خويش به تنهايي، -
  .هاي ديگر در ميان باشد هايي كه پاي رقابت با منافع ملت حالت
   اهميت اساسي دادن به صفات ويژه هر ملت و بنابراين-
   فرهنگ ملي قول به لزوم حفظ-
هاست و  شناسي كه نوع بشر بالطبع منقسم به ملت  اعتقاد به اين نظريه در سياست و مردم-

  .هر ملتي حق دارد از خودش حكومتي مستقل داشته باشد
كند كه هر  و سرانجام اينكه جهان از جهت سياسي به اين شرط سازمان صحيح پيدا مي

 بن در فوالدوند،( .صراً از تمامي ملت تشكيل شودملتي يك دولت داشته باشد و هر دولتي  منح

  )پيشين

ژه بعد از انقالب  را از قرن هجده و به ويجديد اما به درستي بسياري تاريخ ناسيوناليسم
اند، با رخدادهايي مانند صنعت چاپ، اصالح ديني، انقالب صنعتي و  گيري كردهكبير فرانسه پي

دان نهاد كه ناسيوناليسم بود و همپاي ليبراليسم رشد ي جديدي پا به مي ظهور دولت ملي پديده
  .نمود و به تدريج ناسيوناليسم مدني در مقابل و به ضرر ناسيوناليسم قومي پيشرفت نمود
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اي را برگزيد و هر فردي  هاي ويژه هر ملتي هويت خاص خود را يافت و نمادها و نشانه
ه چشم ببيند و اين محور بحث بنديكت را ب» خود ملت«آنكه  خود را جزو ملتي خاص ديد، بي

  .هاي خيالي است ن در كتاب اجتماعاندرسو
ها تسري يافت و موجب تغيير و  ي مهم و پيش رونده به تدريج در تمامي حوزه اين پديده

تحول در سياست داخلي و خارجي كشورها گرديد و به پيدايي كشورهاي جديدي در صحنه 
  .المللي ياري رساند سياست بين

هاي  هاي جديد، ازهم پاشيدن امپراتوري اسيوناليسم در صحنه جهاني منجر به مرزبندين
فريقا و خاورميانه گرديد و در آبزرگ، درهم شكستن و نابودي بساط استعمار اروپايي در آسيا، 

ي ارزش هاي اصلي جهت يكپارچگي و وحدت ملي در  صحنه داخلي نيز نيرو محركه
  )54ص بهزادي،( .ي مدرن ملي  گرديدها اجتماعي و پيدايش دولت

هاي بورژوازي با ماهيتي اقتدارگرا و متكي بر انديشه ناسيوناليستي  دولت مدرن كه بر شانه
سازي را با هدف  تدريج عامل گذار از تكثر به تمركز و يكپارچگي گرديد و فرآيند يكسانبه

  . ملت هدايت نمود-ايجاد دولت 
دار  دارد كه دولت مدرن عهده  ماهيت دولت مدرن بيان ميزيگمون بامن در دركي عميق از

ي آن فكر نكرده  كاركردها و وظايفي گرديدكه هرگز حكام و فرمانروايان ماقبل مدرن درباره
بايست نظمي واحد و  ي آنان خطور نكرده بود، دولت مدرن مي به مخيلههيچ گاه بودند و 

ر اعمال كند كه سابق بر اين به كمك انواع هايي پهناو هماهنگ بر قلمروهايي وسيع و عرصه
بامن در ( .گرفت، عمالً دولت مدرن به باغبان جامعه تبديل شد هاي محلي صورت مي سنت

  )30ص ،1380 نوذري،

هاي  سازي شده بودند، عمدتاً شكل و قالب دولت هاي مدرن كه درگير فرآيند ملت دولت
  . و سلطنتياي ملي را به خود گرفتند و نه قلمروهاي سلسله

هاي مدرن وحدت ملي را در مقابل تمايزات قومي تقويت كرده، ناسيوناليسم را در  دولت
هاي  خدمت اقتدار دولت قرار داده و ارتقا و پيشبرد منافع ملي را به مثابه معيار و هدف سياست

  )35همان،(.دولت در پيش گرفتند
 شكسته شدن شموليت و اقتدار تأثيرگذاري ناسيوناليسم بر مذهب از اواخر قرن هجده و

هاي ناسيوناليستي و دميدن آنها در اكثر ملل  انديشه. باشد كليسا از موضوعات قابل بررسي مي
هاي ملت محور جانشين  اروپايي موجب تنزل مقام پاپ و كليسا گشته و به تدريج نگرش

مسيحي  «محور دلخواه كليسا گرديدند و به صورت آشكارا قضايايي چون هاي امت نگرش
به صورت آلماني مسيحي، فرانسوي مسيحي ... ، مسيحي پرتقالي و»مسيحي فرانسوي«، »آلماني

  .واژگون گرديدند... و
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هاي محلي و بومي صورت  ي كتاب مقدس به زبان هايي جهت ترجمه در همين راستا تالش
 )17ري،صقاد.(توان مشاهده كرد مي» ژان هوس«ي آن را در قالب  ي برجسته گرفت كه چهره

اند و از اواخر قرن نوزدهم  گرايي دانسته ناسيوناليسم را اساساً آيين اصالت دادن به ملت و ملت
  )p662،craig ( .هاي ملي و منبع مشروعيت در نظريات سياسي تبديل شد به منبع اصلي وفاداري

مورخين بزرگ معاصر كه رويكردي ماركسيستي را در تحليل تاريخ اريك هابسبام از 
 را 1918-1950هاي  دل بسته است سال» زوال تدريجي دولت«جهاني اختيار كرده و به تئوري 

ي  هاي اوج ناسيوناليسم دانسته و معتقد است جنگ جهاني اول نقطه نهايي پيروزي ايده سال
هاي  اخواسته دو رخداد بود يكي فروپاشي امپراتوريي ن  له نتيجهئناسيوناليسم بود اين مس

بزرگ چندمليتي در اروپاي شرقي و اروپاي مركزي و ديگري انقالب روسيه كه شرايطي را 
 .جهت متحد شدن حاميان ويلسون در مقابل انقالب بلشويكي را به وجود آورد

)hobsbawm,1995,p131(  
 رويكردهاي متفاوتي اتخاذ شده است، حتي در مطالعه ناسيوناليسم، تاريخ و شأن نظري آن

عنوان يك علم مورد شناسايي قرار گرفته، علمي كه هدف آن  در بعضي متون ناسيوناليسم به
  )21عاملي،بي تا،ص( .هاست شناسايي قوانين و شرايط هستي و سربلندي ملت

  :اما به طور كلي سه رهيافت اجمالي نسبت به ناسيوناليسم وجود دارد
پردازد، اين تغيير بيشتر نزد نويسندگاني  مي» تغييرناپذيري ماهيت ملت«تي كه به  رهياف-1

ها وجود دارد، اينها ملت را نهادي طبيعي و تقريباً جاودان كه مخلوق رومانتيك وچون هردر
دانند و اين كه يك زبان و فرهنگ خاص مجري نقشي است كه هرملت  خداوند است مي
  .دايفا كن درطول تاريخ بايد

عالوه بر هردر افرادي چون نواليس، شاليرماخر و فيخته نيز به زبان و فرهنگ به عنوان 
  )75ص بن،( .اند  ناسيوناليستي تأكيد كردهاركان اصلي انديشه

اند و هر  ه ها را از يكديگر تفكيك كرد ها بر اين نظر بودند كه خداوند و طبيعت ملت آلماني
با زبان مشترك آن ملت ارتباط نزديك دارد و چون زبان اي است كه  ملت داراي خصلت ويژه

دهد،  ها را انتقال مي هاست و احساسات و نهادها و پيوندهاي عاطفي و اسطوره حامل سنت
  .باشد سهيم بودن در زبان بومي به معناي سهيم بودن در فرهنگ مشترك مي

چه صي است، آنخصوهر زباني داراي طرز فكر م: گفت اليرماخر متكلم بزرگ آلماني ميش
تكرار طور به زبان ديگري  شود هرگز ممكن نيست همان  مي به يك زبان انديشيده

در اين رهيافت هر . يابد ها به راحتي با متافيزيك ارتباط مي نظريات ناسيوناليستي آلماني.گردد
ها تنوع هستي  ملتي مظهر روح يا معناي كلي است كه مظهر جمال حق است و گوناگوني ملت
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رو و از اين. دهد و هر ملتي به سهم خود به پيشرفت نوع بشر كمك مي كند را انعكاس مي
  .افراد بشر اخالقاً مكلف به حفظ و پرورش ملتند

. دهد مورد بررسي قرار مي) نوسازي( رهيافت دوم ناسيوناليسم را از لحاظ مدرنيزاسيون -2
  .چوب داده استترين شرح را از ناسيوناليسم در اين چار گلنر پيچيده

بر توسعه روابط داخلي درون كشورها از اين لحاظ كه منجر به ايجاد حس  (Deutsch) دويچ
هاي  در اين رهيافت برخي ديدگاه. ورزد گردد تأكيد مي مشترك هويت  اخالقي و سياسي مي

 ي نابرابر مناطق در اين نگرش ها ناسيوناليسم دستاورد توسعه.گيرد ماركسيستي هم قرار مي
هاي داري بافت داري است، سرمايه مختلف است، به عبارتي ديگر ناسيوناليسم معلول سرمايه

 تاريخي بوده از بين برده كه در نتيجه -ي گذشته را كه معموالً به صورت قومي  پيونددهنده
  .دهند هاي مليتي خود را نشان مي ها به صورت شكاف اين شكاف

شتري يافته است توسط كساني مانند اسميت و  سومين رهيافت كه امروزه رواج بي-3
اسميت بر . كنند ه شده است و بر اهميت ناسيوناليسم و اعتبار هويت ملي تأكيد ميئآندرسن ارا

هاي فرهنگي جمعي امروزي تأكيد  ترين تأثير هويت عنوان تواناترين و طوالني هويت ملي به
  .كند مي

هاي فرهنگي بر اهميت توسعه مطبوعات  آرايي اندرسن با ارتباط دادن ناسيوناليسم با صف
اكثر نظرات ناسيوناليستي در اين رهيافت از . كند هاي ملي تأكيد مي عنوان مبناي ظهور آگاهي به

عنوان  اند، يكي ماهيت سياسي ناسيوناليسم به تلفيق دو اصل اساسي ناسيوناليسم به وجود آمده
ه ئند و ديگري ظرفيت ناسيوناليسم براي اراا  كه مدافع تجانس دولت و ملت يك ايدئولوژي

دادن هويت به افرادي كه از تشكيل گروه متبوع خود براساس فرهنگ، گذشته و طرح مشتركي 
  )21قادري،ص( .تگي به يك سرزمين معين آگاهندبراي آينده و وابس

ر د. باشد ي ناسيوناليسم مي سه رهيافت فوق صورتبندي كلي براي مطالعه و بررسي پديده
شناسان  ي نظر چند تن از فالسفه وجامعه كوشيم ناسيوناليسم را در عرصه بخش ديگر مقاله مي

  .تر از اين مفهوم ذهني تصوير گردد قرن نوزده و بيست بازخواني كنيم تا دورنمايي واضح
  

  ناسيوناليسم در تئوري اجتماعي -3

-فونهنريكه اند از ديدگا هانوني متحد گرديدطور ق مردمي كه به مثابه يك قدرت مستقل به

از ديد تريشكه دولت هميشه فوق افراد است و حق دارد . شوند تريشكه دولت محسوب مي
دولت اساساً همراه با قدرت است و قدرت خود را به . نسبت به آنها قدرت مطلقه داشته باشد

تريشكه متاثر از . دولت كارگزار عالي ايجاد انسانيت و اخالق است) 1: كند  اعمال مي دو شيوه
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داند كه همه اصول از آن صادر  ارسطو نسبت به دولت است و دولت را يك اجتماع اخالقي مي
  .گردد و خود  تحت هيچ اصولي نيست مي

اوست كه شايستگي تملك كند و تنها ز طريق جنگ اعمال ميدولت قدرت خود را ا) 2
  .ابراز خشونت را داراست

ي  باشد و همه گرش آلماني دولت و ناسيوناليسم مينمايندگان نترين مهماز تريشكه
داشت عظمت تاريخ در درگيري پياپي  تريشكه بيان مي. متفكران بعدي اين حوزه از وي متاثرند

بيان  آميز نبود و اي صلح وجه خواهان آيندههيچبه هاست و توقف احمقانه است، او ملت
فرد در همه . گردد  كلمه ملت ميداشت فقط در جنگ است كه يك ملت به معناي دقيق مي

  .رسد تحوالت بايد مطيع محض دولت باشد و امكان شورش يا انقالب غيرممكن به نظر مي
پرستي ناب، آگاهي از همكاري با واحد سياسي، آگاهي ريشه داشتن  از نظر تريشكه مهين

ي تاريخي  شتهدر دستاوردهاي اجدادي و آگاهي انتقال آنها به اخالف است به عبارتي ديگر گذ
داشتن آگاهي مستلزم مشاركت . دهنده ناسيوناليسم است هاي تشكيل مشترك يكي از مشخصه

  .فعال است
هاي واالي افتخار  كند تا در دولت فعاليت كنند وجان بدهند آرمان چه افراد را وادار مي نآ

قط در يك كند كه ف تريشكه تأكيد مي. ملي است و اين قابل فروكاست به امور مادي نيست
يابد و دولت كوچك توان خودنمايي در  دولت بزرگ است كه غرور ملي حفظ و توسعه مي

شود كه برتري فرهنگ غرب ريشه در اين واقعيت  اي را دارا نيست او متذكر مي هيچ عرصه
ي كالسيك اجزاي  هاي مردمي يكدست و وسيع دارد اما شرق زمينهدارد كه اروپاي غربي توده

  )65ص گيبرنا،( .رق استهاي متف ملت
وبر تأثير فراواني گذاشته بر متفكران بعد از خود مانند اميل دوركهايم و ماكس تريشكه

در دوركهايم دولت حاكم مطلق و فرد مطيع مطلق است، دولت هيچ كاري انجام . است
. هستندهاي دولت  اي براي اجراي طرح كند و افراد وسيله ه الزام به انجام كار ميكدهد بل نمي

  .سازد آزادي فرد در دولت قوي ميسر است و در دولت است كه فرد طبيعتش را شكوفا مي
گردد و براي هدايت اخالقي مردم  در نظر دوركهايم دولت بسيار قدر قدرت و گسترده مي
. ي عملكرد آنها نظارت داشته باشد تحت حاكميتش و رساندن آنها به سعادت بايد بر شيوه

داند كه افراد را به جامعه سياسي ملحق  پرستي يا ناسيوناليسم را حسي مي دوركهايم مهين
  .كند مي

ي تريكشه حايز اهميت است، هر چند او به صورت مستقل اثري  ماكس وبر هم در ادامه
براي وبر و . اما طرز فكر و عمل ناسيوناليستي نشان داده است  در باب ناسيوناليسم ندارد
تر  وبر و تريشكه از آلمان بزرگ. ر ايده ديگري حتي دموكراسي استتريشكه مليت فراتر از ه
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نمودند و اهداف ملي را فوق اهداف بشري  كه بتواند مليت آلماني را گسترش دهد حمايت مي
  ) 56همان،( .ديدند مي

الملل دوم بودند، يعني هنگامي كه كارگران در  دوركهايم و وبر هر دو شاهد شكست بين
تمام وجود به   الملل به منظور همبستگي پرولتاريايي با ي بين هاي اوليه دفاع از درخواست

هاي نيرومندِ  هاي ملي شان ملحق شدند و به پاسداري از اوطانشان در مقابل ارتش ارتش
پرولتاريايي دشمنان خود پرداختند و ثابت گرديد هويت سياسي ناسيوناليستي قدرتمندتر از 

  .هويت سياسي طبقاتي است
  

   ارنست گلنر -فال

ي شروع براي بحث پيرامون نقش فرهنگ در خلق  هاي گلنر بهترين نقطه نوشته
تالش براي فهم مهم ترين ي وي را  باشد و بسياري از متخصصين نظريه ناسيوناليسم مي

  )158،ص1383اوزكريملي،( .اند كرده ارزيابي ناسيوناليس

ستر سنت طوالني مدتي كه منشأ آن به توان در ب نظريه گلنر در باب ناسيوناليسم را مي
اي  خصوصيت اصلي اين سنت، تمايز پايه. رسد به نحو بهتري درك كرد دوركهايم و و وبر مي

  .است» سنتي و مدرن«بين جوامع 
شكارگري : شناسي، سه مرحله را در تاريخ بشر مطرح كرد گلنر همانند ساير پدران جامعه

اين تمايز بنيان تبيين گلنر است كه وي آنها را به . تي سواد، و صنع-آوري، كشاورزي   جمع-
  .كند ناسيوناليسم مطرح مي» هاي غلط نظريه«مثابه انتخابي در برابر 

ي بنيادين جهان مدرن است زيرا در بخش اعظم تاريخ  در نزد گلنر ناسيوناليسم خصيصه
در اعصار ماقبل مدرن . بشر واحدهاي سياسي برحسب اصول ناسيوناليستي سازمان نيافته بودند

تر بودن  تر و مهربان چه اهميت داشت عادل نن در نظر محكومان اهميتي نداشت آمليت حاكما
شناسانه مبدل شد و وظيفه نظريه  از اسالف بود و تنها در جهان مدرن به ضرورتي جامعه

  .ن چرايي و چگونگي اين اتفاق استيناسيوناليسم تبي
ي دولت و مفهوم ناسيوناليسم جايگاهي ندارد و لذا مورد آور  جمع-ي شكارگري  در دوره

  .توجه گلنر قرار ندارد
ثبات است و تملك يك شأن  اي از شئون نسبتاً با  سواد نظام پيچيده-ي كشاورزي  در دوره

دغدغه افراد است، در اين جامعه قدرت و مهم ترين و دسترسي به حقوق و امتيازات آن 
طبقه حاكم . اند تمايل چنداني به هم ندارند اليستي دو شريك بالقوهفرهنگ كه در نظريه ناسيون

ي  يعني ديوانيان، روحانيون و كاهنان از فرهنگ براي متمايز ساختن خويش از اكثريت عمده
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كنند و بنابراين يك تفاوت فاحش و گا ه متعارض بين  واسطه استفاده مي مولدان كشاورزي بي
اي براي تحكيم تجانس  حكمرانان انگيزه. داني وجود داردو فرهنگ ) حاكمان(فرهنگ عالي 

به صورت كلي . برند سياسي در رعاياي خود ندارند بلكه برعكس از تجانس سياسي سود مي
 باسواد وجود ندارد ملتي هم -سازي فرهنگي در جوامع كشاورزي  چون هيچ نوع همگون

  .تواند وجود داشته باشد نمي
در . كند تفاوتي بين قدرت و فرهنگ در جوامع صنعتي فرض  ميي كامالً م گلنر يك رابطه

ي قدرت  كند، آن را تعريف و به وسيله جوامع صنعتي فرهنگي عالي در كل جامعه رخنه مي
 سواد -فرهنگ مشترك براي حفظ نظم اجتماعي در جوامع كشاورزي . شود سياسي حفظ مي

. باشد ابي ميصست، انت ا هاي اجتماعي ضروري نيست، زيرا شأن كه جايگاه فرد در نظام نقش
هاي موجود را تشديد  در چنين جوامعي فرهنگ فقط ساختار را تقويت كرده و وفاداري

ي آنها ميزان زياد تحرك اجتماعي است و ديگر  برعكس در جوامع صنعتي كه مشخصه. كند مي
با وضعيت كشاورزي كند و ماهيت كارها  ها انتسابي نيستند فرهنگ نقش فعالتري ايفا مي نقش

  .متفاوت است
شود يا در  طور كلي تمام بحث گلنر در اين قسمت اين است كه نظامي كه صنعتي مي به

سازي و ايجاد فرهنگ و زبان استاندارد  حال صنعتي شدن است نيازمند يك نوع يكسان
 گيري اين فرهنگ تواند مانع شكل هاي محلي مي ها و فرهنگ همگاني است و حضور گرايش

بخشد و به   را تسريع مي(asimilation)سازي  جديد باشد، الجرم دولت مدرن فرآيند يكسان
  .پردازد فرهنگ مي (standardization)استانداردسازي 

ي  رساند اين است كه جامعه صنعتي بر پايه روش ديگري كه به استانداردسازي ياري مي
ني مداوم ساختار شغلي است چرا كه گذاري شده ست و اين مستلزم دگرگو پايه» رشد مداوم«

از طرفي هم صنعتي . هاي انتسابي تشكيل شود نقش تواند از نظام ثابت ن سيستمي نميچني
باشد و اين بدان معناست كه  شدن نيازمند سطح بااليي از مهارت فني در بسياري از مشاغل مي

ه نوع خاصي از پرشود و اين خود منجر ب» حكومت شايستگان«اين مناصب بايد براساس 
  .يابند شود و شايستگان امكان تحرك مي مساوات طلبي در جامعه مي

آموزش و پرورش كه به صورت هدايت شده جريان دارد داراي ماهيت متفاوتي از جوامع 
گيرد بلكه در مدرسه و  گذشته است، ديگر آموزش در خانواده، قبيله يا روستا صورت نمي

هاي فرهنگ مشترك را مي گيرند تا بتوانند در جامعه  العملشود و دستور دانشگاه انجام مي
در نتيجه كسب شغل يا تحرك شغلي و امنيت و عزت نفس بر محور تربيت و . زندگي كنند

چرخد، انسان جامعه صنعتي ديگر وفادار به شاه يا زمين يا  فرهنگ و ميزان آموزش افراد مي
  .نهايت وفادار به فرهنگ استگويد و در  خواهد مي ايمان نيست، خود هرچه مي
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بدون شك فراهم آوردن چنين زيربناي آموزشي نيازمند يك دستگاه عريض و طويل دولت 
  .مركزي است

آورد، خود ناسيوناليسم هم  ها را به وجود مي نكه ناسيوناليسم است كه ملتآخالصه كالم 
سازي فرهنگي  كسانكار ويژه ناسيوناليسم نيز همان يمهم ترين محصول سازماندهي است و 

  .است
در ديدگاه گلنر ناسيوناليسم ذاتاً تحميل عمومي يك فرهنگ واال بر جامعه است و فرهنگ 

در ادامه گلنر به . شود مشترك به تدريج به عامل و هسته اصلي هويت فرد تبديل مي
باشند رنگ  سازي يا استانداردسازي مي كه در واقع مانع يكسان» ضد آنتروپي«خصوصيات 

گردند نيز  هاي عميق مذهبي و فرهنگي كه به سختي در فرهنگ واال حل مي وست، عادتپ
ها و  كند كه در صورت تداوم و ناكارآمدي دولت ممكن است به پيدايش ملت اشاره مي

  )ref:gellner:1983,1987(.اي جديدي در كنار فرهنگ واال تبديل شود هاي حاشيه فرهنگ
  

  قتصاد سياسيفردريك ليست و نظام ملي ا -ب

ماركسيسم و در رأس آن كارل ماركس ناسيوناليسم را تجلي بورژوازي و اساساً در رابطه 
ليست را كه به نقد افكار ماركس پرداخته بود  ديد و فردريك  بورژوازي مي-طبقاتي كارگر 

 .داري ملي بود حلي براي سرمايه  ليست  در پي ايجاد راه.دانست نماينده فكر بورژوازي مي
  )75ص گيبرنا،(

معتقد به بررسي (از بنيانگذاران اصلي مكتب تاريخيون ) 1789-1846(ليست فردريك
است، هر چند او در باب ناسيوناليسم نظري ) مباني تاريخي در بررسي مسايل اقتصادي روز

گيري بورژوازي ملي  و شكل» منافع ملي«اثري را تأليف ننموده اما به دليل تأكيد وي بر  امر 
شود و در آلمان نيز وي را معمار اصلي  هاي مهم به شمار آورده مي الباً در شمار ناسيوناليستغ

نيز به دليل جايگاه و  دانند، ما صنعتي شدن و كتاب وي را مانيفيست عملكرد بيسمارك مي
خصوص هنگامي كه در مقابل حاميان تجارت آزاد و ليبراليسم كالسيك قرار ه اهميت وي ب

  .اي خواهيم داشت ر اينجا به نظريات وي اشارهگيرد، د مي
ي آزادي تجاري بود   خصوص نظريهه مكتب كالسيك كه مدعي آزادي در كسب و كار و ب

  :ند از اكند كه برخي از آنها عبارت نظريه خود را براساس يك سري شرايط فرضي استوار مي
كشورها در جريان است  حركت كار و سرمايه بين -2.  صلح دائم در جهان برقرار است-1

.  كشورها منافع مشترك دارند و منافع آنها جداگانه مطرح نيست-3. و مانعي در راه آن نيست
  . همه كشورها از قدرت رقابت نسبتاً مساوي برخوردارند-4
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تك كشورها توجه  تك اين مفروضات را رد و به شرايط واقعي تك ليست در كتابش تك
  .گيرد ربه تاريخي آنها مدد ميكرده و براي تأكيد آن از تج

ليست معتقد است كه اصول مكتب كالسيك مبتني بر آزادي بدون قيد و شرط تجارت در 
ها وجود دارند و  ها مغاير است و تا زماني كه ملت المللي با ماهيت ملي و مليت يك بازار بين
  .موهوم استيك كشورها جداگانه مطرح است چنين نظراتي منحرف كننده و  منافع ملي يك

كند كه  به آدام اسميت حمله مي» نظام ملي اقتصاد سياسي«ليست در كتاب معروفش 
در پي نشان دادن راه ثروتمند شدن » لپژوهشي در ماهيت ثروت مل«برخالف عنوان كتابش 

كشورها نيست و با طرح تجارت آزاد و بدون قيد و شرط در پي كسب ثروت براي كشور 
  .تخود يعني انگلستان اس

هاي مهم كتاب ليست توجه فراوان به تجربه طي شده تاريخي كشورهاست و از  از ويژگي
  .جويد  نظري تبري مي افتادن به دام مباحث صرف

به علت مبارزات نظري ليست عليه مكتب كالسيك نظرات وي تعمداً هم در دنياي غرب 
ا دارا هستند در سايه قرار اي ر و هم در كشورهاي جهان سوم كه معموالً ادبيات توسعه ترجمه

  .گرفته است
تك كشورها و توجه به منافع ملي موضوع اصلي  كتاب ليست  لزوم صنعتي شدن تك

گردد كه داليل قاطع وجود دارد كه تفكرات  است، مترجم انگليسي كتاب ليست متذكر مي
 . استكشورهاي جهان از جمله امريكا، آلمان و ژاپن گرديدهمهم ترين ليست الهام بخش 

  )28همان،(

يعني كسب قدرت » ورود مواد خام و صدور مواد ساخته شده«مدعاي اصلي كتاب ليست 
توليدي، سازندگي و صنعتي براي يك ملت است، صدور يك كاالي ساخته شده در داخل در 

  )22،ص1370ليست،( .هاي متعالي يك ملت است واقع صدور نتايج تالش

دارد اگر دست نامرئي كارساز بود بايد در  ن مينامرئي بيا ليست در رد نظريه دست
مانده كه دولت معموالً در امور آن كمتر دخالت دارد بهترين  و عقب» وحشي«اجتماعات 

  .ها حاصل آمده باشد پيشرفت
شمارد  گيري صنايع را ضروري مي ليست حمايت دولت مخصوصاً در مراحل اوليه شكل

مركي و اختصاص بازار داخلي عمدتاً به صنايع هاي گ هاي مستقيم، حمايت همانند حمايت
  . ملي

 جهت منافع جهان نوشته اوهاي انتقادات به ليست اين بود كه تئوريترين مهماز جمله 
نشده و فقط آلمان را مورد توجه قرار داده  هر چند اين واقعيت را هرگز ليست كتمان نكرد و 

  .ي قدرت صنعتي انگلستان بود طهمنظور اساسي و نهايي ليست رهانيدن آلمان از سل
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به تواند بين دو يا چند ملت درست باشد  داشت كه قانون تجارت آزاد مي ليست بيان مي
 در  غير ،ها آن را رعايت كنند و در شرايطي مساوي قرار گرفته باشند همه ملتشرط آن كه 

از لحاظ ملي با  او تصريح داشت كه آلمان بايد .باشد تر مي صورت به ضرر ملل ضعيف  اين
هاي حمايتي اقتصاد خود را به حد ساير جوامع پيشرفته برساند و اگر به آن مرحله  سياست

  .تواند سياست تجارت آزاد را اتخاذ كند رسيد مي
ي اصلي نظام اقتصادي پيشنهادي من برخالف  داشت مشخصه ليست به وضوح بيان مي

  )ص52ليست،(. استمليتيي داردنظام اقتصادي كالسيك كه داعيه جهاني و جهانگرا
  

   نتيجه

ترين نيازهاي بشر  هاي هويتي يكي از اصلي در اين مقاله كوشيديم تا بيان نماييم داعيه
سازهاي بشر چيزي غير از آن نيست و تالشي بوده براي تمايز خود  باشد و تاريخ غيريت مي

(self) از غير (other).  
ها و مكاتب مختلفي به وجود  ها ايدئولوژيجهت پاسخگويي به اين نياز هويتي انسان

بخش در قرن  مكاتب هويتترين مهماز كه ... اند، ماركسيسم، سوسياليسم، ليبراليسم، و  آمده
  عنوان يك نظريه انديشه و عمل و نه ايدئولوژي ناسيوناليسم نيز به. گردند بيستم محسوب  مي

ها  هاي رايج، جهان ملت راتر از ايدئولوژيبخشي بوده كه فارغ  و ف عناصر هويتمهم ترين از 
  .هاي كالن را متأثر ساخته است را معنا بخشيده و ايدئولوژي

ناسيوناليسم نه تنها دستاورد روشنگري و مدرنيسم نبوده بلكه عنصر نشان داديم كه 
ها وجود داشته هر چند  پرستي و فداكاري در راه آرمانهاي ملي در تمام طول تاريخ ملت ميهن

  .پرستي كالسيك را از ناسيوناليسم مدرن يا مدني  تمايز ببخشيم كه سعي نموديم ميهن
عنوان يك نظريه اعتباري و بشري همانند همه مكاتب ديگر  بدون شك ناسيوناليسم به

عنوان عنصري  از طرفي به. تاريخ ديالكتيكي و ژانوس گونه خاصي را به نمايش گذاشته است
هاي زيادي به  ها از دام استعمار گرديده و ملت و عامل رهايي ملتبخش ظاهر گرديده  رهايي

اند و يا اينكه همانند ايتاليا و به رهبري ماتسيني شاهد اتحاد و  ياري آن به استقالل دست يافته
  .ها به ارمغان آورده است استقالل را براي ملت

 موسوليني يا هيتلر وسيله افرادي چونه بخش ب از طرفي ديگر انگيزش همين نظريه رهايي
ايي ساختند، در حالي كه شجهان را در جنگي جهاني گرفتار نمود واز آن توجيهي براي جهانگ

  .اند آور استقالل و آزادي گرديده ماندال، سوكارنو، گاندي و مصدق با اين انديشه پيام
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ليسم رومانتيك شود، ناسيونا از ناسيوناليسم رومانتيك در برابر ناسيوناليسم مدني نام برده مي
نمايد و  اي سرشار از احساسات بروز مي گونه  محيطي، جنگ و بهرمعموالً در شرايط اضطرا

   .انجامد هاي مطلقه مي معموالً به دولت
گردد  يافتگي ناسيوناليسم مدني بارور مي اي از توسعه در كشورهاي غيرمستعمره و با درجه

  .باشد ش و در نهايت معنابخش ميطلب، اعتالبخ كه معموالً داراي نگرشي توسعه
ناسيوناليسم و داعيه هويتي كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفت متمركز بر ابعاد داخلي و 

الملل،  باشد در حالي كه امروزه ديگر نبايد نقش و تأثير ساختار نظام بين ملي اين مساله مي
به راستي كه بررسي تاريخ . ه گرفتالمللي را ناديد هاي بينهاي جهاني و سازمان  قدرت سياست

ملت و ناسيوناليسم در كشورهايي چون ليتواني، لتوني، استوني، تركمستان، گرجستان، كرواسي 
  .شود المللي ارزيابي نمي و اسلوني و بسياري ديگراز كشورها فارغ از مالحظات بين

اني همچنان باقي مانده با وجود تحوالت جه» ي ناسيوناليسم مساله«و اما نكته آخر اينكه آيا 
  است؟

هاي ناسيوناليسم دانستند كه بسياري از تحليگران اجتماعي جنگ جهاني دوم را آخرين نفس
ها جستجو كرد چرا كه نظريات   بقاياي آن را در آرشيوها و كتب تاريخ انديشهدبعد از آن باي

معني  حضور ناسيوناليسم را بيهاي ناسيوناليسم را ايفا و  انترناسيوناليستي و جهانشمولي كارويژه
  .نامند مي

يكي دو دهه به ويژه توان گفت كه تحوالت بعد از جنگ دوم جهاني  طور خالصه مي به
عنوان يك نظريه معنابخش اعتبار خود را از دست نداده  اخير نشان داده كه نه تنها ناسيوناليسم به

  . داستهاي حيات و سرزندگي اين انديشه به خوبي هوي بلكه نشانه
زدايي  و افسانه (Demystificaltion)زدايي  اي بوده كه ابهام شايد ناسيوناليسم تنها انديشه

(Demythiozation)ناشي از مدرنيسم تأثير زيادي در سرنوشت آن نداشته است .  
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